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Astronomické jaro začalo 20. 3. 2021.
Astronomické jaro začíná jarní rovnodenností zpravidla 20. března. Termíny počátku mohou být o
dva dny posunuty, kvůli nepravidelnostem souvisejícím s přestupnými roky.
Jaro je jedno ze čtyř ročních období, v mírném pásmu se vyznačuje začátkem vegetační aktivity
rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se.
Hlavním svátkem jara jsou Velikonoce - nejvýznamnější křesťanský svátek.
U nás je při něm prastarou tradicí hodování a pomlázka.
Každý si rád zaseje doma osení, nebo si koupí petrklíč, narcisky, aby si to jaro přinesl domů dříve,
než začne venku.
Připravujeme zahrádku na sadbu, ryjeme záhonky, stříháme stromky, hrabeme listí. Dělá se velký
úklid po zimě, myjí se okna.
Všechno se venku zelená, pučí, rozkvétají první poslové jara (sněženky, bledule).

Sluníčko se pěkně směje,
jaro to nás zase hřeje.
Sníh ten zmizel do polí,
zima už nás nezlobí.
Zelená se tráva, kvetou stromy,
jarně nazdobené jsou i domy.
Z jara je k létu jenom skok,
snad lepší bude tenhle rok.

Napsala: Radka Gottwaldová

A co se u nás událo od posledně?
4. - 24. ledna probíhala tříkrálová sbírka
12. března veřejné zasedání
21. března holčičí koleda

V Bohdašíně a okolí se stále něco děje. A to je dobře.
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Informace z obecního úřadu
Dne 12. 3. 2021 za účasti 7-mi zastupitelů a bez občanů obce proběhlo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Omlouváme se za podmínku předložení testu, ale bohužel taková je doba.
Všichni zastupitelé museli též podstoupit testování před zasedáním. Zasedání se uskutečnilo
netradičně v pátek, jelikož ve čtvrtek zasedala výběrová komise a následující pondělí by již nebyl
dodržen termín 3 měsíce od posledního zasedání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Zastupitelstvo schválilo:
- Hospodaření obce k 31. 12. 2020
- Závěrečný účet obce za rok 2020 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a
to bez výhrad
- Účetní závěrku k 31. 12. 2020
- Dohodu o výběru poplatků a předávání dokumentů
- Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
- Poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb ve výši 3300,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
- Poskytnutí dotace ZŠ TRIVIUM PLUS o.p.s., Dobřany v částce 4 000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
- Poskytnutí daru ve výši 12 000,-Kč a uzavření darovací smlouvy s firmou Marta
spol. s r.o.
- Poskytnutí daru ve výši 5 000,-Kč na provoz penzionu Bella uzavření darovací smlouvy.
- Dodatek ke smlouvě s dodavatelem oplechování střechy v Rokoli .
- Dodavatele veřejné zakázky „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30
(velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení)“ pro JSDH Bohdašín firmu
THT Polička, s.r.o.
- Rozpočtové opatření č. 1. na rok 2021.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s některými zastupiteli
ohledně vedení knihovny, vedení kroniky obce, redakční činnosti u obecních novin, údržby zeleně a
zednických prací při údržbě obecních budov.
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce uzavřít dodatek ke smlouvě s dodavatelem oplechování
střechy věže kostela v Rokoli na tesařské práce. Dále po uplynutí zákonné lhůty na odvolání,
uzavřít smlouvu na dodávku cisternového vozidla CAS 30 s firmou THT Polička.
Informace k některým schváleným bodům.
Hospodaření obce za rok 2020 skončilo přebytkem 2.199.611,- Kč.
Kontrola hospodaření obce za rok 2020 proběhla dálkovým způsobem, tak, že jsme
požadované doklady předložili elektronicky a i výsledek (bez chyb a nedostatků) byl obci
podstoupen elektronicky.
Dohoda o výběru poplatku a předávání dokumentů. Jedná se o dohodu ohledně
odstraňování komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen ohledně změny legislativy o
poplatcích za ukládání odpadů na skládku.
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Poskytnutí dotace na nákup knih a dotace pro ZŠ Dobřany jsou pravidelnými dotacemi
poskytovanými obcí Bohdašín.
Dar pro firmu Marta Dobruška je příspěvek na provoz pojízdné prodejny.
Dar na provoz penzionu Bella je darem na výkon pečovatelské služby Agentury domácí
péče, která zajíždí též k nám do obce k některým občanům, a jejich služby jsou dle ohlasů
přijímány kladně.
Dodatek ke smlouvě na oplechování střechy věže kostela v Rokoli. Po demontáži stávajícího
oplechování střechy byl zjištěn dezolátní stav stávající dřevěné konstrukce střechy. Konstrukce je
silně napadená hnilobou a již v dřívější době byla opravována. Při jednání na místě bylo
rozhodnuto o vybudování nové dřevěné konstrukce střechy včetně kříže, protože pokrýt takto
špatnou konstrukci novým oplechováním nám přišlo nesmyslné a pro případ dalších oprav i
nehospodárné.
Dodavatel nové cisterny. Během února byla vypracována zadávací dokumentace a po
kontrole bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Veškerá tato činnost včetně řízení a
podávání nabídek probíhala též elektronicky. Obec obdržela dvě nabídky a ve čtvrtek před
zasedáním proběhlo elektronické otvírání obálek, přičemž nižší nabídku podala již zmiňovaná firma
THT Polička v celkové částce 7.353.170,- Kč
V tomto výtisku novin je též zveřejněna publicita ohledně tohoto projektu.
Rozpočtové opatření. Tato úprava rozpočtu se týkala daně z příjmu obce, což je pouze
proúčtovaná položka v příjmech a výdajích, a dále se týkala navýšení položky na střechu věže
kostela o částku 360.000,-Kč.
Hospodaření obce za rok 2020
Příjmy v Kč
Daně celkem
Místní a správní poplatky
Odvody z loterií
Odvody za odnětí ze ZPF
Dotace ze SR
Dotace od kraje
Ostatní příjmy o obcí – spol. JPO
Sbírka
Bytové hospodářství (pronájmy)
Činnost místní správy (pronájmy, prodeje)
Financování-přebytky z minulých let

Rozpočet 2020
Skutečnost
3 061 840
2 980 223
85 000
83 330
16 000
19 151
7 563
396 510
396 510
300 000
300 000
20 000
20 000
668 000
1 008 464
145 000
142 054
36 000
35 889
1 685 060
0

CELKEM

Výdaje v Kč
Vnitřní obchod
Komunikace
Vodovod
Vodní nádrže
Školy a školky
Kultura, děti, mládež
Údržba budov (opravy, investice)
Veřejné osvětlení
Odpady
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
Krizová opatření

6 413 410

%
97,3
98,0
119,7
98,5
100,0
100,0
151,0
98,0
99,7

4 993 184 105,6

Rozpočet 2020
Skutečnost
%
20 000
18 819 94,1
400 000
355 699 88,9
1 475 000
235 950 16,0
20 000
0
4 000
0
90 000
47 147 52,4
190 000
133 396 70,2
75 000
71 847 95,8
170 000
125 216 73,7
150 000
134 845 89,9
10 000
4 102 41,0
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Požární ochrana včetně dotací
Zastupitelstvo
Volby
Pořízení zvonu a oprava věže kostela
Činnost místní správy
Příspěvky DSO a ostatní rezervy
Pojištění a daně

1 316 410
375 000
47 000
1 316 410
674 737
25 000
71 263

74 826
369 830
30 728
77 991
287 998
13 276
69 168

5,9
98,6
65,4
32,7
47,7
53,1
97,1

CELKEM

6 413 410

2 793 573

43,6

Výsledek hospodaření

+ 2 199 611

Několik informací na závěr.
Znovu bych Vám chtěl připomenout možnost rozesílání SMS zpráv prostřednictvím
webových stránek obce. Je to způsob, jakým Vám obec může předávat aktuální informace a
možnosti v této nelehké době. Je však nutné se zaregistrovat na webových stránkách obce,
případně požádat kohokoli ze zastupitelstva o zaregistrování obcí. Já si nemůžu dovolit
zaregistrovat telefonní číslo bez Vašeho souhlasu. Již několik z Vás tuto možnost využilo a
předpokládám, že toto rozesílání začneme využívat a předávat získané a potřebné informace.
Touto cestou Vám též sděluji, že na obci jsou stále k mání respirátory třídy FFP2 v balení po
10-ti kusech a za cenu 15,-Kč za kus. Předpokládám však, že se zastupitelstvo dohodne a tyto
respirátory Vám nabídneme zdarma, případně za symbolickou cenu.
Ve čtvrtek 11. 3. byl obci předán nový dopravní automobil pro Jednotku hasičů. Jedná se o
vozidlo GAZ Gazele Vydra, devítimístná dodávka včetně prostoru pro vybavení jednotky. Nyní jsme
odeslali žádost o proplacení dotace na GŘ HZS a po obdržení prostředků toto vozidlo zaplatíme
dodavateli. Vozidlo je třeba ještě zaregistrovat na dopravním, získat registrační značky, zařídit
výjimku ze zákonné odpovědnosti, zajistit naladění vysílačky, sjednat havarijní pojištění,
nastěhovat a zajistit hasičské vybavení a až poté bude vozidlo zařazeno do výjezdového plánu.
Stávající hasičskou dodávku obec nabídne k odprodeji.
Poslední informace se týká pokračování projektu vodovodu. Společně s projektantem byly
finalizovány trasy hlavního řadu vodovodu a přípojek. Nyní se připravují mapové situace pro
vyjádření jednotlivých vlastníků pozemků. Po získání souhlasu těchto majitelů bude moci být
zažádáno o stavební povolení.

Josef Černý - starosta
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Registrační číslo projektu
Název projektu

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001087
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní
požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Bohdašín
Celkové způsobilé výdaje: 7 523 304,47 Kč
Příspěvek EU:
6 394 808,79 Kč
Příspěvek státní rozpočet: 376 165,23 Kč
Rozpočet obce:
752 330,45 Kč
Obec Bohdašín podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 19
Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární
cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Bohdašín“. Žádost byla schválena k financování.
Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 523 304,47 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%,
tedy 6 394 808,79 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na
spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2022.
Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vzniknuvších v důsledku
extrémního sucha, které má dopad nejen na vznik lesních požárů.
Výstupem projektu je pořízení nové velkokapacitní požární cisterny CAS 30 ve speciálním
provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny (v souladu s
vyhláškami a nařízeními GŘ HZS ČR), která nahradí stávající dosluhující požární cisternu JSDH
Bohdašín, CAS 32 T-148 (rok výroby 1972). Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení
složky IZS JSDH Bohdašín JPO III a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí
vzniknuvších především v důsledku sucha.
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Letošní tříkrálová sbírka probíhala trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Na obecních úřadech
v obchodech a na veřejných místech byly zapečetěné papírové stojany s kasičkami. A v období od
4. do 24. 1. 2021, kdo chtěl přispět, tak mohl peníze vhodit do kasičky. Anebo, jak je to nyní už
skoro běžné, darovat na transparentní účet, tedy formou online.
Všem dárcům děkujme.

Na 21. března připadla holčičí koleda. A i když letos nebylo možno po koledě chodit, tak vám aspoň
přiblížím historii této tradice.
Už v roce 1855, kdy Božena Němcová psala knihu Babička (odehrává se v okolí nedalekých
Ratibořic), zmiňuje toto: „Dnes budeme vynášet smrt a děvčata dodala – dnes je naše koleda.
Babička udělala Adélce líto, na které shromáždila za několik dní výdunky. Navěsila je na ně a
navázala červené pentle, aby to veselé bylo a děvčata šla koledovat.“
Dívčí koleda má tedy v regionu východních Čech tradici sahající minimálně do druhé poloviny
předminulého století. Zjistit ale uspokojivě kdy a proč vznikla, je téměř nemožné, protože chybí
potřebné prameny.
Holčičí koleda se koná čtrnáct dní před Velikonocemi na tzv. Smrtnou neděli. To je den, kdy se
vynáší zima – tzv. Morana. Poté se chodí s lítečkem neboli lítem. Právě tato slavnost je spojená s
dívkami. Je možné, že se dříve nejprve vynášela Morana a poté se chodilo s lítem. Z toho nejspíše
vznikla holčičí koleda. Líto se obvykle dělalo z vršků malých stromků a zdobilo se vajíčky,
barevnými pentlemi nebo třeba i svatými obrázky. S lítem se chodilo všude po českých zemích, i po
Moravě. Jedná se o známou lidovou obchůzka, která se na Rychnovsku převedla do dívčí koledy.
Dívky od chlapců dostávaly vajíčka, různé sladkosti apod. Je důležité si uvědomit, že Velikonoce
začínají vzkříšením Ježíše Krista, kterému předchází čtyřicetidenní půst. Hlavně na Moravě období
půstu dodržují, a proto je pro ně nemyslitelné jít na obchůzku a přitom se opít. Na Rychnovsku byli
k víře vlažnější, a proto si ženy mohly dovolit chodit na koledu a přitom si dopřát i něco ostřejšího
k pití. Tato folklorní tradice ženám pomáhá se připravit na mužskou koledu. Ženy a dívky chodí
nejenom s tradiční pomlázkou, ale velmi často používají různě zdobenou vařečku.
Původ dívčí koledy je sice zahalen tajemstvím, ale to nic nemění na faktu, že se jedná o důležitou
součást folklorních tradic podhůří Orlických hor a je dobře, že se stále dodržuje.
A ještě pár informací z historie velikonočního koledování:
na koledu se dřív chodívalo v Podorlicku i o Zeleném čtvrtku nebo děvčata v úterý
po Velikonocích. Jak uvedl nedávno zesnulý etnograf Rudolf Zrůbek, např. v Ohnišově přicházely
děti do síně a zpívaly „Pochválen Pán Ježíš Kristus, my jsme k Vám přišly na Zelenej čtvrtek“
a hospodyně obdarovala koledníky sušeným ovocem, jablkem či chlebem. V německy mluvících
vesnicích v Orlických horách se koledě říkalo v horském nářečí „kloppagín” z německých slov
klappen a gehen (klapat a chodit) – němečtí hoši totiž chodili s řehtačkami a klapačkami.
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V některých vesnicích pod Orlickými horami chodili chlapci na koledu v Pondělí velikonoční
s pomlázkou a děvčata - také s pomlázkou – v úterý po Velikonocích.
Pokud jde o samotný Rychnov nad Kněžnou, ten míval – kromě dívčí koledy – až do konce 1.
republiky i specialitu – valbiska nebo taky balviska. Bývala to zábava soukenické mládeže o Hodu
božím velikonočním a Pondělí velikonočním, a takových valbisek bývalo ve městě až pět. Jeho
majitel je nechal zhotovit ze dvou 10 až 14metrových “ hrází“ (klád), podbít prkénky a vnitřek
vyplnit cihlářskou hlínou. To se pak uhladilo a vysypalo popelem ze dřeva. Vznikl tak jakýsi žlab,
na jedné straně o výšce 1,3 metru, dole zakončeným jílovištěm, a nahoře musel být můstek
neboli štábec. Vajíčka se koulela, a komu dál, ten vyhrával. Hrávalo se do noci. Tento zvyk – na
rozdíl od dívčí koledy – se však už nezachoval.
z internetu zpracovala: Jana Petrů

Velikonoce
Málo známé velikonoční zvyky:
Chodníčky lásky: Od vzkříšení až do
konce
Velikonoc měli
mladí
svobodní lidé možnost vyznat lásku
svému chlapci či děvčeti. Skončil
půst i atmosféra rozjímání, leckde se
začaly s předstihem připravovat
taneční zábavy včetně dobrého jídla
a pití. Chlapci navštěvovali vyvolené
dívky a dostávali od nich dárky. Kdo
myslel svůj vztah vážně a chtěl ho
oznámit celé vesnici, udělal to
snadno pomocí chodníčku, vysypaného, vylévaného či jinak označeného k domu své milé. Někdy
však chodníček vytvořil i ten, kdo chtěl oznámit tajenou lásku svého kamaráda. Tato tradice trvá v
některých obcích na Moravě dodnes, ale používají se modernější šipky, srdce a nápisy, namalované
vápnem na silnici.
Svěcení pokrmů: Neděle, nazývaná někde Velká neděle, přináší dodnes věřícím dopolední
bohoslužby v kostele a sváteční rodinný oběd. V minulosti probíhala ve znamení okázalého svěcení
velikonočních pokrmů, hlavně pečiva a vajec. Lidé nosili do kostela v uzlíku talíř s potravinami a po
skončení mše je nechali posvětit. Doma pak každý dostal kousek, jen na Chodsku jedli posvěcený
pokrm ještě v kostele. Poměrně běžné bylo podarovat i domácí zvířata, kousek nechat na poli, na
zahradě, hodit do studny. Z konce 15.stol. se dochoval oficiální přípis z Prahy, který obsahuje 18
druhů potravin vhodných k požehnání. Byly mezi nimi slanina, různá masa, holoubata, ryby, chléb,
koláče, vejce, mléko i med. Někdy posvěcené potraviny sloužily jako dárky příbuzným a známým.
Olévání: Šlehání proutky je na mnoha místech doplněno o polévání. Tato tzv.oblevačka se
provozuje zejména na severovýchodní Moravě, na Valašsku a ve Slezku. Mnohem rozšířenější je i
na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Nebylo to nic příjemného. Dívka byla vytažena ráno z postele
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do chladného rána, polita studenou vodou a ještě pořádně vyšlehána - přesto bylo katastrofou,
když se některé dívce koledníci vyhnuli. Taková mohla truchlit, že o ni nikdo nestojí. Tento zvyk
neměl žádný vztah ke křesťanství. Jeho smysl byl tentýž jako vyšlehání pomlázkou, protože voda
měla zajistit zdraví a krásu. Bude prašivý, kdo nebyl politý - říkalo se.
Takže Vám přeji, abyste si letošní Velikonoce užili ve zdraví, i když se nemůžeme navštěvovat a
chodit po koledě. Můžeme se alespoň radovat z jara a z volných dní, vyzdobit si jarně dům, jít na
procházku.
Zpracovala: Hana Matějčková

Velikonoční čas je tady,
zmizely už zimní chlady
a zase sluneční síla
vše v přírodě probudila.
Tak, jak z kalendáře známe,
„Svatým týdnem“ začínáme.
Abychom to věděli,
je to v Květnou neděli.
A pak po ní „nasedá“,
středa jménem „škaredá“.
Dál je čtvrtek zelený,
o tom každý dobře ví.
Proto Velký pátek světí
všichni dospělí i děti,
že Kristus Pán umíral,
by nám život zachoval.

„Bílá sobota“ je k tomu,
že Pán Ježíš vstává z hrobu.
Boží hod je k oslavení
a pondělí „jak by smet“.
Pomlázku připravme hned.
Aby to moc nebolelo,
obalme si celé tělo.

PS.: a nezapomeňme si vzít taky respirátor!
Radostné velikonoční svátky přejí všichni z Rokole

Povídání s Jakubem Livarem
Další, kdo mne napadl, že by bylo zajímavé si s ním popovídat, protože má zajímavý koníček, je
dlouholetý, vlastně celoživotní, kamarád mého syna Leoše, Jakub Livar. Kubu znám od miminka,
protože je o pouhé dva dny starší než můj syn. Kluci spolu odjakživa kamarádí, a přátelství jim
vydrželo i přesto, že můj syn se od 15 let ve vesnici vyskytuje spíš vyjímečně.
Každopádně od Leoše vím, že velký koníček Kuby je hudba. Takže jsem se rozhodla si s Kubou o
jeho koníčku popovídat a musím s potěšením říct, že to byl spíš Kubův monolog, s opravdu
nadšením a zaujetím se o svém koníčku rozpovídal.
O hudbu se začal intenzivně zajímat asi v 15 letech. Nejvíce poslouchá metal, který má hodně
podžánrů, např: folkmetal, powermetal, speedmetal atd. Kromě metalu poslouchá i punk, SKA
( což je prý svižná hudba, kde se používají dechové nástroje - nechala jsem se poučit). Rád si
poslechne i folk, jazz, swing i vážnou hudbu. Občas i rap nebo reggae.
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Kuba začal hodně jezdit na různé festivaly, kde se mu moc líbilo a seznámil se s mnoha lidmi se
stejnou zálibou. Později začal dělat sestřihy z festivalů a dával je na youtube. Jak sám říkal,
neustále kamarádům povídal o hudbě a festivalech, až mu řekli, ať s tím jde na net a seznámí s tím
víc lidí. Dělal občas i rozhovory s méně známými kapelami, které také dával na youtube. Protože
internet umožňuje mnohé, tak se Kuba dostal k živému vysílání - tzv. streamu. Je to internetové
rádio, kde Kuba pouštěl hudbu a povídal si s lidmi. Objevil platformu TWITCH, kde narazil na další
streamery, seznámil se s nimi a získal od nich cenné zkušenosti. Streamují se tam převážně
počítačové hry, jestli jsem to dobře pochopila ( já generace šedesátek), tak streamer hraje hru,
komentuje to a ostatní ho sledují. Na Twitchi vznikají různé kanály, steameři se navzájem
podporují a dělají si navzájem reklamu.
Kuba také začal streamovat hry, od internetového rádia upustil. Díky streamování poznal
spoustu lidí a navázal přátelství. Vždycky rád hrál hry, baví ho i komunikace s lidmi. Rád hraje hry s
příběhem a hororové hry. Také RPG hry - které jsou založeny na tom, že postava, kterou hrajete se
vyvíjí, zlepšuje. Kuba také rád čte lidem povídky, hlavně hororové. Přál by si, aby se jeho kanál
rozrostl a měl hodně sledujících.
Ještě bych se ráda zmínila o tom, které kapely Kuba poslouchá, třeba to pro Vás bude inspirace,
jakou hudbu si poslechnout. Kuba mi to sepsal rozdělené do žánrů:
METAL: Ensiferum, Alestorm, Helloween,Manowar
PUNK: Barbar Punk, Houba, The Desperate Minds, Anti Flag
SKA: Streetlight Manifesto, Talco, Ska-P, Irie Revoltes
FOLK: Asonance, Strašlivá Podívaná, Původní Bureš, Fiddlers Green
PSYCHOBILLY: The Brains, The Rocket Dogz, The Creepshow
Na závěr bych chtěla Kubovi popřát hodně úspěchů v životě i v jeho koníčku, hodně přátel a
také, aby už zase mohl jezdit na festivaly. Snad se všichni dočkáme, aby byl život zase v normálu.

Zpracovala: Hanka Matějčková

Reakce na článek paní Radky Gottwaldové
Nedá mi to, abych nezareagovala na článek z minulého čísla, kde se představila paní Radka,
která dělá úvodní stránku Bonu. Chtěla bych jí napsat, že mne neskutečně potěšila, že také tak
ráda vzpomíná na paní Františku Světlíkovou. Bydlela v domku, kde teď bydlí Katka Grimová a
Pepa Ježek. Jako dítě jsem k paní Světlíkové (které se u nás říkalo Fanda) často a ráda chodila. Měla
tam vždycky naklizeno a útulno. Moc se mi líbily obrázky na stěnách, do vysokého lesku vycíděné
mosazné nádobí, krásný starý porcelán, lustr nad stolem. V domku měla i chlívek s kozou. Nejvíc
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jsem milovala staré knihy. Ty jsem chodila půjčovat pro mamku. Později jsem ty staré romány i
sama četla. Když byla už nemocná, nosily jsme jí nákupy a mamka u ní i uklízela. Později mamce
některé ty knihy věnovala. Máme je dodnes. Jsou to takové ty zamilované románky, na dnešní
dobu už trochu naivní, ale přiznám se, ač čtu jakékoli žánry, psychologické romány, někdy si jen tak
pro nostalgii, pro dobrou náladu, ráda sáhnu po starém románku po paní Světlíkové a s požitkem si
ho přečtu. Ty knížky mi navždy budou připomínat milou paní Světlíkovou, se kterou jsem si ráda
povídala v jejím domečku.
Napsala: Hanka Matějčková

To nevymyslíš
Byla jsem oslovena, abych v dnešní těžké době napsala pro lidi něco veselého. Že těch špatných
zpráv je moc a lidi už potřebují slyšet také něco jiného. Pravda je, že tato doba už na nás moc
doléhá. Bojíme se o své blízké, bojíme se o práci, bojíme se finančních těžkostí, bojíme se, co bude
dál, chybí nám cestování, setkávání s přáteli, s příbuznými, trvá to už moc dlouho. Musíme doufat,
že se vše časem zlepší. Zatím nezbývá nic jiného, než se těšit z malých radostí, z nadcházejícího
jara, a vydržet. Tak jsem přemýšlela, čím vás potěšit, čím udělat radost.
Napadlo mne jediné. Napsat pár školních historek. Za těch třicet let už bych mohla asi napsat
knihu.
První historka je z doby nedávné. Do školy chodily pouze děti z prvních a druhých tříd. Jedna
holčička se dostala do konfliktu s chlapečkem a nazvala ho opravdu ošklivým slovem. Kolegyně :
"No teda, jak to mluvíš? Kde jsi to, prosím tě, slyšela?" Odpověď: " To říká taťka, když má online
hospodu."
Další historka je z doby dávné, výlet osmé třídy do Českého ráje. Třída mého syna. Rok 2008. Jeli
jsme v sobotu ráno, vraceli jsme se v úterý večer. Bylo úterý po obědě, docházeli jsme z
posledního výšlapu do kempu. Pak už jsme měli jít na vlak. Šla jsem vzadu za žáky, jedna holka
telefonovala s maminkou. Dotelefonovala a obrátila se na vedle jdoucího spolužáka Pepu. "Hele,
moje mamka říká, že tvoje mamka se zlobí, že ses jí měl v neděli ozvat a ještě ses neozval."
Odpověď: " Neřekla kterou neděli."
Další historka: Stejný den, stejný kluk. Sedíme na nádraží a čekáme na vlak. Stojím zrovna před
tím Pepou, povídám si s dětmi, Pepa si hraje s mobilem. Najednou mu mobil vypadne z ruky,
odrazí se od chodníku a spadne do malého sklepního okénka přímo pod lavičkou, na které sedí
Pepa. Jediné okýnko široko daleko. Pepa nevěřícně zvedne hlavu a říká: " Mě tam spadl mobil. "
Říkám: " No to máš blbý, tak běž poprosit paní v pokladně, ať ti tam zajde a hlavně si švihni, za 5
minut jede vlak. " Tak Pepa odběhl a za chvíli se vrátil, že paní tam zajde. Naštěstí české dráhy
nezklamaly, vlak měl 10 minut zpoždění. Těsně před příjezdem vlaku přišla od uhlí špinavá paní z
pokladny, v ruce držela rozpadlý mobil plný prachu a pavučin. Pepa poděkoval, mobil otřel rukou,
splácal dohromady a mobil fungoval. Nastoupili jsme šťastně do vlaku a jeli domů.
Napsala: Hanka Matějčková
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Oslovila mě Hanka Matějčková, abych něco napsala o paní Kočnarové. Každé úmrtí je smutné a
paní Kočnarová zemřela v den svých narozenin na nemoc, která trápí nejen nás, ale celý svět. Paní
Kočnarová bude chybět mnoha lidem, hlavně její rodině. Každý jste ji znal. Dokud žil ještě pan
Kočnar, hodně cestovali , byli oba velice společenští. Po smrti manžela byla odkázána na rodinu,
ale měla i spoustu přátel, s kterými se stýkala. Přesto, že měla problém s chůzí, snažila se chodit
do vsi mezi sousedky na kávičku. Poslední dobou řady jejích sousedek řídly, přišla pandemie a
rodina se snažila ji chránit a tak jsme si s ní už jen telefonovali. Jak jsem už napsala, pokaždé když
někdo umře, je smutek. Nedávno to byla i paní Nosálová, která umřela na covid. Je to smutné, ale
pro nás ostatní jde život dál. Takto by se dalo psát o každém. Každý žijeme svůj příběh. Moc bych
nám všem přála, aby co nejdřív toto smutné období skončilo a my mohli žít jako dřív. Chodit na
návštěvy ke známým, příbuzným, za kulturou a děti do škol.
Doufám, že zase bude dobře a budeme moci chodit bez obav gratulovat našim spoluobčanům k
jejich jubileu.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát hodně zdraví a nezbytný optimismus.
Napsala: Vlasta Livarová

Dopis od joginského mistra
Krásné slunečné dny přeji všem.
Jednou za čas cítím silnou energii a potřebu něco napsat, a doufám, že to vesmír zařídil tak, že to
co chce být sděleno, někdo potřebuje slyšet...
Někde jsem zaslechl nebo četl, že to, čemu věnujete
svoji energii, to sílí. Zní to prostě, ale je v tom velká
pravda...
Pokud budete věnovat svoji energii obavám a
strachu, budou sílit. Pokud budete věnovat svoji
energii lásce, bude růst a sílit.
Nejde bojovat s temnotou, nejde ji porazit. Jediné
řešení je přinést světlo lásky a temnota zmizí sama.
Máme ohromnou schopnost změnit vlastní život k
lepšímu. Nenechme na sebe působit okolní negativní
energie, a zaměřme se pouze na lásku a důvěru ve
vesmír, nebo v boha, jak to kdo cítí.
Vždy se děly hrozné věci, a lidé se ptali proč, ale nic
se tím nezměnilo. Vždy měl člověk na výběr
strachovat se, nebo meditovat a žít v lásce.
Jak roky běží, člověk cítí, že se nic samo nestane, a že
musí pracovat sám na sobě. Osvícení lidé říkají, že život nemá žádný smysl, my jsme bůh vtělený
do těla, a máme se radovat a oslavovat život. A to přeci můžeme, nesmíme se ale řídit mainstreamem, ale vlastním srdcem. Přestaňme konečně řešit, co si kdo myslí, přestaňme řešit cizí
návody na štěstí, a žijme podle sebe, upřímně, srdečně, opravdově.
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Pro drsnou společnost to možná zní směšně, pošetile, ale to je mi fuk, pokud to žiji, pokud to cítím,
a láska proudí, ať si lidé říkají že jsem pošetilec nebo sluníčkář, hlavní je ten pocit uvnitř...
Láska je jednoduchá známka toho, že jde člověk správně, vesmír tím jasně ukazuje - tak je to
správně, takto jdi, takto žij. A pokud cítím deprese zase mi vesmír jasně ukazuje - asi něco děláš
špatně - co to je, čeho se můžeš zbavit, co nefunguje? Ale zbavit se bloků a špatných programů
uvnitř sebe, ne ve vnějším světě.
Revoluce musí přijít vnitřní. Vnější toho moc nevyřešily, trochu se sice něco mohlo zlepšit, ale
musíme se změnit my sami. Pokud se změníme sami, změníme nefunkční programy na otevřený
prostor lásce a spontánnosti, změní se celá společnost. Možná že člověk cítí potřebu mít jasné
vzorce, systémy, jistoty, ale možná že toto všechno člověka ničí. Člověk který žije v lásce
nepotřebuje systémy, vzorce, zákony, protože nikdy by neudělal nic špatného, nikdy by nedokázal
někomu ublížit...
Krásné jaro přeji všem.
M.
P.S. Ještě jedna věta od svícených bytostí, která mi vždy pomůže: Vše je tak, jak má být (protože
pokud by to tak nemělo být, tak by to tak nebylo).

Hodně lidí a vesnic se zapojuje do úklidu naší
přírody od odpadu. Ale co přišlo v e-mailu na
obec, nad tím zůstává rozum stát. Někdo si spletl
v Bydle louku se skládkou a vyházel po celém
prostoru železné dráty, staré hasicí přístroje,
plechovky a jiný nepořádek.
K tomu nemám co říci. Normálně smýšlející
člověk to nemůže udělat….
Tímto bych chtěla oslovit všechny milovníky
přírody. Při procházkách vídáme spoustu
odpadků. Vezměte si s sebou při dalších vašich
toulkách přírodou pytel na odpad a posbírejte
vše, co do přírody nepatří. Vy budete mít dobrý
pocit a přírodě se alespoň malinko uleví.
Dejme si to jako výzvu a předsevzetí:
UKLIĎME PŘÍRODU!

Zpracovala: Jana Petrů
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Chtěla bych navázat na příspěvek od pana starosty. Zastupitelstvo se při posledním zasedání
dohodlo, že respirátory si budou moci koupit občané obce na obecním úřadu za cenu:
2,- Kč / 1kus.

V druhém čtvrtletí letošního roku oslaví významné životní výročí naši spoluobčané:

1. dubna
4. dubna
17. dubna
13. května
9. června
19. června

paní Ljuba Rychetská
pan Petr Suchánek
paní Friederika Wölflová
paní Jana Janečková
paní Marie Machová
paní Božena Čtvrtečková

Bohdašín
Bohdašín
Rokole
Vanovka
Bohdašín
Bohdašín

80 let
75 let
93 let
70 let
92 let
70 let

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Jana Petrů

Přejeme všem občanům Bohdašína, Rokole, Vanovky i Bydla krásné jaro,
dobrou náladu a hlavně pevné zdraví.
Redakce
Toto číslo bylo vydáno 31. 3. 2021 v počtu 100 ks.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalších novin můžete odevzdávat na OÚ, nebo na
petru.jana.29@seznam.cz.
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